Neste post, você encontrará diversas mensagens para o dia dos pais para que você possa
homenagear esses homens tão queridos.

Mensagens para o dia dos pais
Assim como dia das mães, o dia dos pais é uma data de grande prestigio no Brasil.
Comemorada anualmente no segundo domingo do mês de agosto, o dia dos pais é uma data
que agita todo o solo brasileiro.

Neste post, você encontrará diversas mensagens para o dia dos pais que com certeza irão te
inspirar.

Mensagens para o dia dos pais – John Smith
Os pais são a maior inspiração de seus filhos, muitas das vezes eles são representados como
a figura do herói, um super herói, o super pai.
“O meu herói de toda uma vida não é protagonista de nenhuma história em quadradinhos,
filme de ação ou lenda antiga. Pelo contrário, ele é bem real e eu lhe devo a minha vida, pois
o meu herói é você, meu pai!
Hoje, neste dia tão especial em que celebramos a grandeza de todos os pais, eu quero
homenagear o meu, você meu pai, que durante toda uma vida provou ser o melhor dos pais,
alguém que esteve sempre presente e constante, alguém que foi a força e a estabilidade
mesmo nos momentos mais difíceis.

Diariamente dando o melhor exemplo, você é o melhor homem que eu conheço, é a minha
inspiração e referência para tudo, e porque quase tudo lhe devo, também lhe agradeço com
todo o meu coração. Feliz dia dos pais, meu pai! Eu te amo!”
Confira a seguir um dos mais belos vídeos com uma das mais lindas mensagens para o dia
dos pais.
https://youtube.com/watch?v=bJCC3CtrliY

Mensagens para o dia dos pais – Silva Soares
Homenageie seu marido nesse dia dos pais e demonstre total amor pela forma que ele cuida
dos filhos.
“Feliz dia dos pais, meu amor! Não apenas hoje, mas todos os dias, você é merecedor das
homenagens mais efusivas, pois você é o melhor dos pais, um marido perfeito, um
companheiro como não há igual!

Você é a maior bênção das nossas vidas e o grande pilar sobre o qual assenta a nossa
família. Você é amoroso, paciente, dedicado, atento, presente… Você é tudo, é perfeição, é
amor e carinho. Eu amo muito você e por tudo lhe agradeço!”

Confira a seguir um dos mais belos vídeos com uma das mais lindas mensagens para o dia
dos pais.

Mensagens para o dia dos pais – Andressa
Félix
Um pai amoroso é aquele que faz o possível e impossível para poder ver seus filhos bem.
“Pai palavra doce e bonita. Pessoa de fibra e coragem, eu amo amar você. Na vida às vezes,
por medo ou vergonha, deixamos de dizer o que sentimos e isso pode ser ruim, pois quando
você desejar dizer já pode ser tarde demais.
Por isso eu todos os dias demonstro, falo e assumo que você é a razão de meu viver, é o meu
grande amor, amigo, confidente, enfim, você é tudo para mim.

Te amo mais que tudo nesta vida! Obrigado pelos conselhos, pelas lágrimas que você não
deixou cair, pelo abraço, pelo beijo, pelo sono velado. Meu herói especial, beijos e feliz dia
dos pais! Obrigado por ser esta pessoa maravilhosa!”
Confira a seguir um dos mais belos vídeos com uma das mais lindas mensagens para o dia
dos pais.
https://youtube.com/watch?v=IxEZIyxoZdg

Mensagens para o dia dos pais – Lucas
Gonçalves
Nada melhor do que ter seu pai como um grande amigo, que você pode confidenciar todos
os seus segredos e grandes histórias.
“Meu amigo, para você que embarcou sem medos ou dúvidas nesta grande e divina aventura
que é ser pai, hoje eu quero lhe desejar um feliz dia dos pais!
Sei que receberá merecidas homenagens neste dia especial, mas também sei que a maior e
melhor homenagem virá com o tempo.

Assistir ao crescimento, à evolução, de um filho através da vida é sem comparação a melhor
recompensa da paternidade. Desfrute plenamente dessa dádiva, meu amigo!”
Confira a seguir um dos mais belos vídeos com uma das mais lindas mensagens para o dia
dos pais.
https://youtube.com/watch?v=2u2u635XNFg

Mensagens para o dia dos pais – Matheus
dos Anjos
Ter o pai como exemplo é uma das maiores inspirações que a vida poderia conceder.
“Ser pai é diferente de parecer pai, e isso eu aprendi com o melhor. Você, papai, me ensinou
que ser pai é tanto saber impor e disciplinar quanto saber brincar e dar liberdade ao seu
filho.
Ser pai é ser voz grossa de autoridade e ser carinho e beijo de amor. É ser firme e ao
mesmo tempo coração mole. É ser ruga constante de preocupação e sorriso de ternura. É
ser sabedoria que ensina, mas também estar disposto a aprender com seu filho.
Ser pai é ser o que você é e sempre foi, meu pai, diariamente dando o exemplo de vida de
um grande homem, generoso, honesto, persistente e lutador.

Feliz dia dos pais, papai! Você é a minha inspiração e eu amo você com todo o meu
coração!”
Confira a seguir um dos mais belos vídeos com uma das mais lindas mensagens para o dia
dos pais.

Mensagens para o dia dos pais – Sofia
Gomes
A seguir, confira um vídeo curto para dia dos pais de uma pequena filha que possui muito
orgulho do seu pai.
“Papai,
Louvo a Deus
todos os dias por ser sua filha.
Por que tu és para mim um exemplo!
Que coisa maravilhosa
é poder contar com você
e estar ao seu lado nos dias tristes
e também nos mais felizes de minha vida.

Te desejo hoje um Feliz Dia dos Pais!
Te amo.”
Confira a seguir um dos mais belos vídeos com uma das mais lindas mensagens para o dia
dos pais.
https://youtube.com/watch?v=A5gL1ScTJD0

Mensagens para o dia dos pais – Arthur
James
Celebre o dia dos pais ao lado do homem que tanto te ama.

“Eu não tenho palavras para dizer o que o dia de hoje significa para mim. Este não é o
primeiro dia dos pais que passamos juntos, e nem será o último, claro. Mas este é especial,
porque agora eu descobri a magia de ser pai também. E por isso também, quanto mais o
tempo passa, mais percebo a importância que você teve e tem na minha vida. Você ajudou a
formar o meu carácter, você me educou, me amou, me ensinou a ser íntegro, foi firme e
rígido quando preciso, mas sempre com muito amor e carinho.Pai, você me ensinou que é
possível amar incondicionalmente e não ser permissivo, e conseguiu criar filhos fortes e
humanos. Pai, o seu maior presente é a sua vida, é a maneira como você viveu e os frutos

que está colhendo agora. Você, além de pai, é muitas outras coisas, e eu sou suspeito para
falar, mas diria que a missão que melhor desempenhou foi a de pai. E agora que também
sou pai, acredito que não há maior realização do que esta! Obrigado meu pai, por ter me
dado a vida e por ter me ajudado a ser quem eu sou. Eu te amo muito!”
Confira a seguir um dos mais belos vídeos com uma das mais lindas mensagens para o dia
dos pais.
https://youtube.com/watch?v=a656gbZU_10

Mensagens para o dia dos pais – Amanda
Marcela
A mensagem a seguir é uma linda homenagem para os pais que não se encontram mais
presentes.
“Meu pai, este é o dia em que a sua falta se faz ainda mais presente, pois daria um mundo
para hoje poder voltar a abraçar você e lhe desejar um feliz dia dos pais.
Mas você não está mais entre nós, você partiu e nesse nosso último adeus meu coração se
quebrou para sempre. Todo o dia respiro saudades suas e recordo nossas histórias com
carinho.

Meu amor por você não terá fim, meu pai, e não apenas em dias como este, mas todos os
dias da minha vida, eu lembrarei de você com eterna saudade!”
Confira a seguir um dos mais belos vídeos com uma das mais lindas mensagens para o dia
dos pais.
https://youtube.com/watch?v=G8Mhy1BwaO4

Mensagens para o dia dos pais – Gustavo
Santos
Deseje um feliz dia dos pais para todos aqueles pais de primeira viagem.
“Para você que está descobrindo as maravilhas da paternidade pela primeira vez, um feliz
dia dos pais!
Tudo é novidade agora, e parece que todos os dias você vai descobrindo algo novo. Mas o
amor e o laço que nasceram entre você e seu filho, esses serão eternos e jamais se
alterarão.

Desfrute de cada instante, de cada mudança, de cada fase! Pois a melhor recompensa para
um pai é ver seu filho crescer e se tornar em um adulto saudável, capaz e responsável.”
Confira a seguir um dos mais belos vídeos com uma das mais lindas mensagens para o dia
dos pais.

Mensagens para o dia dos pais – Maria
Azevedo
Celebre o dia dos pais ao lado do grande homem que criou o amor da sua vida, o seu sogro.
“Feliz dia dos pais, querido sogro! Você é um dos melhores exemplos que eu já conheci na
vida do que é ser um grande pai e um exemplo de homem.
O mérito de um pai se reflete nos seus filhos, e no seu caso tal verdade vive na pessoa que
eu tanto amo e com quem compartilho a minha vida, e por isso também lhe devo um
agradecimento.

Espero que hoje receba as merecidas homenagens com muita alegria no seu coração, pois
você é um grande homem e um grande pai!”
Confira a seguir um dos mais belos vídeos com uma das mais lindas mensagens para o dia
dos pais.

Mensagens para o dia dos pais – Sônia
Almiro
Celebre com muita festa o dia dos pais com aqueles que estão comemorando pela primeira
vez.
“Feliz Dia dos Pais! Esta é a primeira vez que você celebra esta data e por isso será
certamente inesquecível. Mas quando um homem se torna pai toda a vida passa a ter um
sentido diferente, e todos os dias se vivem momentos inesquecíveis.

Aproveite tudo, cada risinho, os primeiros passinhos, as primeiras palavras… pois pai é pai a
vida toda, mas filho só é bebê durante uns anos.”
Confira a seguir um dos mais belos vídeos com uma das mais lindas mensagens para o dia
dos pais.

Mensagens para o dia dos pais – Claudio
Bento
Têm muitas mães que além de mães, são pais, como muitos dizem, “pães”, e devemos ser
muito gratos pela vida destas mulheres.
“Neste dia dos pais eu tenho de lhe agradecer por toda dedicação, amor e carinho, mamãe.
Você sempre foi mãe e pai. Nunca me faltou com tudo que um filho ou filha precisa. Feliz
Dia dos Pais!

Acho que se existisse um prêmio para melhor mãe do mundo você ganharia com toda
certeza. Nunca duvide do seu valor como mulher, mãe e ser humano. Tenho muita
admiração por você, mãe! E só lhe desejo o melhor dia após dia. Te adoro!”
Confira a seguir um dos mais belos vídeos com uma das mais lindas mensagens para o dia
dos pais.

Mensagens para o dia dos pais – Manuel
Ribeiro
Todo pai de primeira viagem nunca vai esquecer a primeira comemoração de dia dos pais, é
um dia extremamente memorável e alegre.
“Hoje é o segundo dia mais feliz do mundo. O primeiro foi quando meu bebê nasceu e agora
posso comemorar este dia dos pais pela primeira vez!

Ah, nem imaginava quanto minha vida iria mudar. Parece que meu mundo virou de cabeça
para baixo, mas absolutamente tudo faz sentido quando meu bebê me olha ou segura na
minha mão. É uma felicidade que nunca soube que poderia sentir.

Estou muito entusiasmado para esta comemoração e vou aproveitá-la do jeito que mais amo:
bem juntinho da minha família! Feliz dia dos pais a todos!”

Confira a seguir um dos mais belos vídeos com uma das mais lindas mensagens para o dia
dos pais.

Mensagens para o dia dos pais – Michael
Mendes
Ter o sogro como um pai é uma grande alegria que só quem possui é capaz de opinar.
“A vida me ofereceu um segundo pai. Querido sogro, tenha um dia dos pais mega feliz,
incrivelmente belo, único. Você sabe que o sentimento que nos une é simplesmente
maravilhoso.
E é também por isso que torço para que a jornada de hoje fique guardada na sua memória
por todas as melhores razões. Você está sempre perto, sabe como me ajudar, dar apoio,
ensinar.

Pai é também aquele que mesmo não compartilhando o sangue consegue se multiplicar para
compartilhar amor. Pessoas como você merecem tudo que existe de bom neste mundo.”
Confira a seguir um dos mais belos vídeos com uma das mais lindas mensagens para o dia
dos pais.

Mensagens para o dia dos pais –
Desconhecido
Celebre o primeiro dia dos pais com muita animação, gratidão e entusiasmo.
“Tudo tem um começo, tudo tem uma primeira vez. E você que é um pai espetacular vai hoje
celebrar seu primeiro dia dos pais. Esta será uma estreia muito especial. Parabéns!
É incrível como a vida pode ser bondosa e profundamente justa: tudo no seu coração é
mágico, é bom; é deslumbrante e talvez seja por isso que o universo conspira tanta
felicidade para sua vida.

Aproveite muito este dia que tem tudo para ser belo e memorável. Você merece o melhor dia
de todos porque é o melhor pai que existe. Nunca mude! Continue sempre assim. Feliz dia
dos pais!”
Confira a seguir um dos mais belos vídeos com uma das mais lindas mensagens para o dia
dos pais.
https://youtube.com/watch?v=ebNWC_KiuI4

Mensagens para o dia dos pais – Bruno
Fernandes
A mensagem a seguir é perfeita para enviar para aquele pai que você está longe e não irá
conseguir estar lado a lado no dia dos pais.
“Você está distante, papai. Mas o que realmente interessa e nos une é este amor que poucas
pessoas conhecem e é por isso que hoje eu lhe desejo o melhor dia dos pais. Parabéns por
ser tão especial, papai!
Eu jamais irei esquecer as palavras, os gestos e todo o conforto que tanto me ajudaram a ser
quem hoje sou. Tenho muita sorte porque sempre tive ao meu lado um pai presente mesmo
que nem sempre estivesse perto.

Só quero que você nunca se esqueça que mesmo com toda esta saudade o amor que sinto
por você jamais irá parar de crescer. Feliz dia dos pais!”
Confira a seguir um dos mais belos vídeos com uma das mais lindas mensagens para o dia
dos pais.

Mensagens para o dia dos pais – Marcos
Almeida
E quem dia que pai é aquele que é biológico mentiu, existe muito pai de criação que supre
qualquer necessidade, afinal, pai é aquele que cuida.
“Em você eu encontrei uma figura paterna como não pensei ser possível. Em seu coração o
meu encontrou o amor e o carinho sinceros de um verdadeiro pai.
Feliz dia dos pais, querido padrasto! Hoje seria impossível imaginar minha vida sem você.
Pois você é o pai que a vida me deu de presente mais tarde.

Mas seu amor e dedicação compensam por todo o tempo que estivemos separados. Eu te
amo, meu padrasto, meu pai!”
Confira a seguir um dos mais belos vídeos com uma das mais lindas mensagens para o dia
dos pais.

Mensagens para o dia dos pais – Gabriel
Brauso
Para um pai que é um grande herói, faltam palavras para descreve-lo e homenageá-lo, pois
ele é um ser incrível.
“Há muitos gêneros de pais. Muitos. Alguns são incríveis, outros nem por isso; outros são
únicos. É o caso do meu. Papai, você é meu herói, meu tudo, minha razão de sorrir e viver.
Feliz Dia dos Pais!
Agradeço todos os instantes neste mundo. Quero muito reconhecer todo carinho e amor que
seu coração me ofereceu. Acredite que nada acontece em vão. E é por isso que tenho
certeza que sua vida será sempre brilhante.
Farei tudo para garantir sua satisfação com o dia a dia. Nada será menor porque lutarei
sempre para ver você feliz, sorrindo e encantando com o mundo e a vida. Pais como você
são poucos, aliás, só conheço o meu.

Quero que você olhe bem fundo nos meus olhos sempre que se sentir triste, porque aí
encontrará força para continuar. É aí, no fundo do meu olhar, que reside a verdade do amor,
do nosso amor. Eu te amo, papai, hoje, amanhã, todos os dias.”
Confira a seguir um dos mais belos vídeos com uma das mais lindas mensagens para o dia
dos pais.

Mensagens para o dia dos pais – Ana Paula
Pais adotivos são pais de verdade, afinal, o amor de pai é verdadeiro e pai é aquele que
cuida.
“Você existe e isso é tudo que preciso para me sentir em paz, feliz, com segurança. Não
importa se o sangue é o mesmo; se você é pai adotivo; se me conhece desde sempre. Você é
meu pai e só isso me interessa. Feliz Dia dos Pais!

Só o amor importa. Nada mais! Foi isso que aprendi desde a hora que nos conhecemos.
Somos amigos de verdade, companheiros contra tudo e todos. Temos um relacionamento
mágico, honesto, inteiro. E eu te adoro, te adorarei sempre.”
Confira a seguir um dos mais belos vídeos com uma das mais lindas mensagens para o dia
dos pais.

Mensagens para o dia dos pais – Hugo
Montes
A mensagem a seguir, descreve como é a aventura de ser pai de primeira viagem.
“Ser pai de primeira viagem é uma aventura e tanto. Hoje é meu primeiro dia dos pais ao
lado do meu lindo bebê e eu não poderia estar mais feliz. Quero passar o dia todo com ele
no colo, curtindo cada momento deste afeto.

Tem sido uma jornada inspiradora e a cada dia aprendo um pouquinho mais o que é ser pai.
Ainda temos muito pela frente. Mas passar este dia dos pais ao lado da minha família é o
que faz tudo valer a pena! Estou muito feliz em ser papai!”
Confira a seguir um dos mais belos vídeos com uma das mais lindas mensagens para o dia
dos pais.

Até a próxima!

Espero que após esse post, você celebre o dia dos pais com muito amor e união, e lembre-se,
o maior presente que viocê pode dar é o amor verdadeiro.

